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 محتوي
 قاعدة معرفة النظام الخبير للعناية بنبات

 الفاصوليا
 

بعد مراجعته ) (  TR/CLAES/258/2003.1 وى على تقرير سبق إصدارةهـذا التقرير يحت 
بالمعمل المركزي للنظم الخبيرة ليتطابق مع القاعدة المعرفية الموجودة بالنظام الخبير لرعاية            

 .نبات الفاصوليا والذي سيتم  إصداره تحت النوافذ العربية
 

معرفة بواسطة الخبراء المختصين    وقـد تم إصدار هذا التقرير بهدف مراجعة ما يحتويه من            
بالمعـاهد البحثـية المختصة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي            

والتالي بعد يوضح   . وبالتالـي توثـيق المعرفة الخاصة بالنظام الخبير لرعاية نبات الفاصوليا          
عمليات الري والتسميد    عدا   -العملـيات الزراعـية المختلفة التي تجري علي نبات الفاصوليا           

 .  ومعلومات عن كل عملية زراعية-حيث أن لهم نظام خبير خاص بهم 

 
 
 
 

 األرض استحراث
 

  األرض ريا غزيراري  : إجراء العمليةفي المستخدمة الطريقة

 ري ماكينة:     إجراء العمليةفي المستخدمة األداة

 يوجد ال:   إلجراء العمليةالالزمة الشروط

 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
، 9 و8و3و2، الحقل مفتوح في شهر11 و 10في شهر  الصوب  : العمليةإجراء موعد

 12 و 1األنفاق في شهر 

 القياسية  ساعة للصوبة0.5 للفدان، ساعة 4:   العمليةإجراء فترة
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 أولى  حرثه

 
 

  سم 25 - 20 بعمق ميكانيكي حرث : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة

  محراث  +  زراعي جرار:    في إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  شروطيوجد ال:   إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
   إجبارية:   العمليةإجراء  أهمية
  االرضاستحراث :السابقة العملية
   يوم5-1  :د إجراء العملية و العملية السابقة بين موعالالزم الوقت

 :   العمليةإجراء فترة
 4 هىالعملية   إجراء فترة  تكـون  المـزرعة حقـل مفـتوح أو أنفـاق      كانـت  إذا

 محراث  /فدان/ساعة

 صوبه/ ساعة0.5 إجراء العملية هىفترة  فتكون  صوب إذا كانـت المزرعة  أمـا          

 محراث  /قياسية
 
  
 

  عضوي  تسميد
 

 :  المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
 المزرعة حقل مفتوح تكون الطريقة هي توزيع السماد العضوي نثرا على            كانـت  إذا

  المساحةبانتظام كل 

 الخراطيم كانت المزرعة صوب أو أنفاق فتكون الطريقة هي عمل فج أسفل             إذا أمـا 
 وبطولها ويوضع بها السماد ويغطى 

 المزرعة صوب أو أنفاق فتكون األداة هي        كانت إذا:  فـي إجراء العملية    المسـتخدمة  األداة
 فجاج 

 المحصول السابق لم    يكون أو نوع التربة رملية     تكون أن:   إلجراء العملية  الالزمة الشـروط 
 جيدة يسمد بكمية سماد عضوي
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    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
    اختيارية:   العمليةإجراء  أهمية
  أولىحرثه :السابقة ليةالعم

  مباشرة:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
.  رجل 4 هى إجراء العملية    فترة  تكون المـزرعة حقل مفتوح أو أنفاق          كانـت  إذا

 فدان /يوم

صوبه /يوم. رجل  0.5 إجراء العملية هى   فترة  فتكون  صوب كانت المزرعة    إذا أما
 قياسية 

 :  و كميتهاالمستخدمة المادة
 المستخدمة هى سماد مواشى     المادة تكون المـزرعة حقل مفتوح أو أنفاق          كانـت  إذا

 فدان / متر مكعب12 كتكوت بكمية سماد أوفدان / متر مكعب20بكمية 

 2.5 بكمية   مواشى كانت المزرعة صوب فتكون المادة المستخدمة هى سماد          إذا أمـا 
 صوبة قياسية/مكعب متر   1.5 كتكوت بكمية سماد أوصوبة قياسية /متر مكعب
 
 

  كيماوى  تسميد 
 

 :  المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
 المزرعة حقل مفتوح تكون الطريقة هي توزيع السماد العضوي نثرا بانتظام            كانت إذا

 على كل المساحة

 في ي وضع السماد الكيماوي أو أنفاق فتكون الطريقة هصوب كانت المزرعة إذا أمـا 
 الفج ويردم 

  فؤوسو مقاطف:  في إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
  عضوى إن وجد أو الحرثتسميد :السابقة العملية

  مباشرة:  موعد إجراء العملية و العملية السابقة بينالالزم الوقت

 :   العمليةإجراء فترة
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.  رجل 2هى إجراء العملية    فترة  تكون المـزرعة حقـل مفتوح أو أنفاق           كانـت  إذا
 فدان /يوم

صوبه /يوم. رجل  0.5 إجراء العملية هى   فترة  فتكون  صوب كانت المزرعة    إذا أما
 قياسية 

  التسميدبرنامج تابع:  و كميتهاالمستخدمة المادة
  
 
 

 الثاني  الحرث
 

 سم مرة واحدة     25 - 20 ميكانيكي بعمق    حرث  : المسـتخدمة في إجراء العملية     الطـريقة 
 أو األنفاق ومتوازية مع الحرثة األولى في     المفتوح مع الحرثة األولى في حالة الحقل        مـتعامدة 

  حالة الصوب  
  المحراثمع الجرار :    فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة

 يوجد ال:   إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
  كيماويتسميد   :السابقة العملية

بينها وبين التسميد   ايام فرق5 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالـالزم  الوقـت 
 الكيماوى

 محراث/فدان/ساعة 4:   العمليةءإجرا فترة
 

 
  تسوية

 

 : المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
  " مع الزحافة لتسوية األرض أو استخدام ماكينة شبكة الليزرالجراراستخدام " 

  زحافةو جرار:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال: ملية العإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 الثاني الحرث:  السابقة العملية
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  على االقل واحد يوم:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
                  هى إجراء العملية    فـترة   تكـون  المـزرعة حقـل مفـتوح أو أنفـاق             كانـت  إذا

 فدان / ساعة2

  قياسيةصوبة/ ساعة2   إجراء العملية هىفترة  فتكون صوب  المزرعة كانت إذا أما
 
 

 
  تخطيط

 

 :  المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
 خط في   10 بمعدل المزرعة حقل مفتوح تكون الطريقة هى تخطيط األرض          كانت إذا
  القصبتين

-100طريقة هي تخطيط على مصاطب بعرض        فتكون ال  أنفاق كانت المزرعة    إذا أما
   سم للمصطبة120

-60 المزرعة صوب فتكون الطريقة هي تخطيط على مصاطب بعرض           كانت إذا أما
 للمصطبة سم 80

  خطاطو جرار:  في إجراء العمليةالمستخدمة األداة

  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 تسوية  السابقة العملية

  مباشرة:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 : العمليةإجراء فترة
                    هى إجراء العملية    فـترة   تكـون  المـزرعة حقـل مفـتوح أو أنفـاق             كانـت  إذا

 فدان/  ساعة 2

ــا         ــت  إذا أم ــزرعةكان ــوب  الم ــتكون ص ــترة  ف ــى ف ــية ه ــراء العمل                      إج
 قياسيةصوبة /  ساعة 0.25
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  فردإلى  تقسيم

 

  : المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة

 متر ويتم عمل قناية بين كل       10 – 7 الى فرد بحيث يكون طول الخط        الخطوط تقسيم
  فجاجباستعمالفردتين ويتم 

  فجاج    : فى إجراء العمليةلمستخدمةا األداة

 بالغمر الري:   إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
 تخطيط   :السابقة العملية

 فدان/ساعة 2:   العمليةإجراء فترة

 
 
  الخطوط  مسح

 

 :  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
 - تسليك مجرى الرى   - والبتون  الري بالغمر تكون الطريقة هى لف القنى       الةح فـي 
 لف الخطوط 

 حواف الخطوط باستخدام   تسوية حالـة الـري بالتنقيط فتكون الطريقة هى          فـي  أمـا 
 الفؤوس

  فؤوس:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال: ملية العإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
  فىالغمرفرد الى تقسيم أو فى التنقيط التخطيط  السابقة العملية

  مباشرة:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
                    هىية   إجراء العمل  فـترة   تكـون  المـزرعة حقـل مفـتوح أو أنفـاق             كانـت  إذا

 فدان /يوم .  رجل3
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ــا        ــت إذا أم ــزرعة كان ــوب  الم ــتكون ص ــترة  ف ــى ف ــية ه ــراء العمل                      إج
 قياسيةصوبة / يوم.  رجل 0.5

 
 
 

  الخراطيم فرد
 

  : المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة

 "ساعة/لتر 4 سم ذات تصريف 25لى مسافات  ذاتية التنقيط أو بها نقاطات عخراطيم فرد

 :     فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  بالتنقيطالرى  : إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
  الخطوطمسح   :السابقة العملية

 :       العمليةإجراء موعد
 فدان   /يوم. رجل4:  ية العملإجراء فترة

 ذاتية  المركبة مم تبعا للشبكة     18 أو   16 ذات قطر    خراطيم : و كميـتها   المسـتخدمة  المـادة 
 ساعة/لتر 4سم ذات تصريف 25التنقيط أو بها نقاطات على مسافات 

 
 

 الزراعة قبل  رى  
 

  : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة

  ساعة 2-1 الرى لمدة خراطيم تشغيل: فى حالة الرى بالتنقيط-
 )   تغريق(غمر الخطوط غمرا كبيرا : حالة الرى بالغمرفى -

  الرى ماكينة:    فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
فى حاله التنقيط و جميع انواع       والثقيلةلألرضي المتوسطة    : إلجراء العملية  الالزمة الشـروط 

 األراضى فى الغمر
   

 الخفيفة راضياال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
  وفرد الخراطيم فى التنقيط فى الغمر مسح الخطوط :السابقة العملية

 : العمليةإجراء فترة
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 فدان   /ساعة4 هى إجراء العملية فترة  تكون المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق  كانت إذا

 صوبة قياسية/ ساعة2 ء العملية هى إجرافترة  فتكون صوب  المزرعة كانت إذا أما        

 
 

  البذرة مرقد  تمهيد
 

 :  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
 المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق تكون الطريقة هي فج الخطوط وذلك بعمل             كانـت  إذا

في حالة األصناف المدادة    :  كانت المزرعة صوب فتكون الطريقة هي      إذا أماشق بطول الخط    
سم أما في األصناف القائمة فتكون الطريقة هي فج الخطوط          30-20أبعاد   على   جـور عمـل   

 . الخطبطولوعمل شق 

 فئوس:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
  او فرد الخراطيم الزراعةقبل الري:  السابقة العملية

 على األقل في االراضي     أيام 6:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقة       الـالزم  الوقـت 
 الثقيلة أيام على األقل في األراضي 10المتوسطة و 

  : العمليةإجراء فترة
 يوم.  رجل4 هى إجراء العملية فترة  تكون المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق  كانـت  إذا

 فدان /

/  يوم.  رجل0.5  إجراء العملية هىفترة  فتكون صوب  المـزرعة  كانـت  إذا أمـا 
  صوبة
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  البذور تلقيط
 : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة

 المـزرعة حقـل مفتوح تكون الطريقة هي وضع البذور في مهد البذور              كانـت  إذا 
  بين كل بذرة وأخرى سم 7-5بمسافات من 

 مهد البذور   في كانـت المـزرعة صـوب فتكون الطريقة هي وضع البذور             اإذ أمـا 
  سم بين كل بذرة وأخرى15بمسافات 

 الطريقة هي وضع البذور في مهد البذور بمسافات         فتكون كانت المزرعة أنفاق     إذا أما
 وأخرى سم بين كل بذرة 10

 ت فطرية  كيس العقدين مع التقاوي فى حالة عدم معاملة البذور بمطهراخلط مع

  من العقدين كيس 3 – 2 يضاف معاملة بمطهرات فطرية  البذورأما اذا كانت 

 في الظل   ليجفوفـى كال الحالتين يضاف صمغ طبيعي عربي ويقلب جيدا ويترك في الهواء              
 سم في حالة األرض     4 سم في حالة األرض الثقيلة و        3 بسمك   الردم ثمقـبل الزراعة مباشرة     

 . األرض الخفيفةالةح سم في 5المتوسطة و 

  يدوى : فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة

  شروطيوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
  البذرةمرقد تمهيد: السابقة العملية

  مباشرة: بقة بين موعد إجراء العملية و العملية الساالالزم الوقت

 :   العمليةإجراء فترة
 فدان/يوم.  رجل4 المزرعة حقل مفتوح تكون الفترة هي كانت إذا

 فدان/يوم.  رجل4 المزرعة أنفاق فتكون الفترة هي كانت إذا أما

 صوبة قياسية /يوم.  رجل0.5 فتكون الفترة هي صوب كانت المزرعة إذا أما

 :  و كميتهاالمستخدمة المادة
 ألف نبات   80المزرعة حقل مفتوح يجب أن يكون عدد النباتات في الفدان            كانـت  إذا

  ألف نبات في المحصول الجاف 120 األخضرفي المحصول 

 نبات بالمتر المربع    10 هيأمـا إذا كانـت المـزرعة صـوب فتكون عدد النباتات             
  نبات بالمتر المربع لألصناف القائمة 20 ولألصناف المدادة  

 .المربع نبات بالمتر 15 عدد النباتات هي فتكوننفاق  أما في حالة األ
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  أنفاقعمل 
 

  : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة

 " ميكرون شفاف50 متر وتغطيتها ببالستيك 2 –1.5 سلكية على أبعاد أطواق توضع"

 :     فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
 مصاطب و زراعة على  ري بالتنقيط: إلجراء العمليةالالزمة الشروط

 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
  البذورتلقيط  :السابقة العملية

 فدان  /يوم. رجل6 :    العمليةإجراء فترة

 فدان/كجم 300 ميكرون شفاف 50 بالستيك  : و كميتهاالمستخدمة المادة
 
 

 وغلقها األنفاق فتح
 

  :ي إجراء العملية المستخدمة فالطريقة

 األنفاق من الناحية القبلية أو الغربية فى وقت سطوع الشمس ثم تغلق فى نهاية تفتح
 النهار

    تنقيط الرى نظام : إلجراء العمليةالالزمة الشروط
  شديدةرياح أمطار، وجود وجود:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
 أنفاق عمل  :السابقة العملية

 فدان  /يوم. رجل4 :  العمليةإجراء فترة
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   العزيق  
 

 : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
 : فى حالة الزراعة على مصاطب- 

 " المصاطب وذلك بعد الرى مع وجود رطوبة قليلة فى التربةمجارىيعزق "

 : الزراعة على خطوطحالة فى  -

 وذلك بعد الرى مع وجود رطوبة العمالةلى يعزق مع نقل جزء من الريشة البطالة ا"  
                          "قليلة فى التربة

 وجود حشائش : إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 يوجد ال:   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
  البذورتلقيط  :السابقة العملية

 أو الثانية أو    األولىف المناسب وقبل الرية      جفاف األرض الجفا   بعد  : العملية إجـراء  موعـد 
 .الثالثة
  :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
 فدان  /يوم. رجل4   المزرعة حقل مفتوح تكون الفترة هيكانت إذا

ــا         ــت إذا أم ــزرعة كان ــوب  الم ــتكون ص ــترة  ف ــى ف ــية ه ــراء العمل                      إج
  صوبة قياسية/  رجل 0.5

 
  
 

   الخف
 

 التى تكون مزدحمة بحيث ال تكون       البادرات تقلع:  المسـتخدمة فى إجراء العملية     الطـريقة 
 متشابكتينبادرتين معا 

  يدوى:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  حالة الزراعة غزيرةتكون أن:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 العزيق: السابقة العملية
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  مباشرة:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

   : العمليةإجراء فترة
 فدان/يوم.  رجل3 المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق تكون الفترة هى كانت إذا

 صوبة / يوم.  رجل0.5 صوب فتكون الفترة هى المزرعة كانت إذا أما        

 
 

 الغائبة الجور ترقيع
 

 :  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
  مكان النباتات الغائبة توضع بها البذور وتغطىجور عمل

 فئوس فرنساوى) + معاول(صغيرة فئوس:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  غائبةنباتات وجود: اء العملية إلجرالالزمة الشروط
    موانعيوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إختيارية:  العمليةإجراء  أهمية
 الخف  أو العزيق: السابقة العملية
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

  الثقيلة والمتوسطة األراضي في األولى الرية بعد

  الخفيفة ألراضيا في أسابيعوبعد ثالثة 

 : العمليةإجراء فترة
 فدان/يوم.  رجل2 هي المزرعة حقل مفتوح تكون الفترة كانت إذا

 فدان/يوم.  رجل1 هي أنفاق فتكون الفترة المزرعة كانت إذا أما        

  صوبة قياسية    4/يوم.رجل 1 هي صوب فتكون الفترة المزرعة كانت إذا أما        

  تبعا لدرجة الترقيعالتقاوي من كمية يستخدم:  كميتها والمستخدمة المادة
 
 

   التهوية
 

 :  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
  الصوبة وكذا فتح فتحات التهوية على جدار الصوبةأبواب فتح

  يدوى:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
  نوع المزرعة صوب يكون أن:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
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  الباردة ووقت هبوب الرياحاأليام فى:  العمليةإجراء انعمو
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 العزيق: السابقة العملية
 اإلنبات تكامل:  العمليةإجراء موعد
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

  صوبة قياسية    8/يوم . رجل 1:  العمليةإجراء فترة

  مادةيوجد ال:  و كميتهالمستخدمةا المادة
 
 

 
  البالستك غسيل 

 

  تزال منه األتربةى على البالستك حتالمياه رش:  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة

  مياه خرطوم:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
ج  نوع المزرعة صوب وأن يكون البالستك يحتا       يكون أن:  إلجراء العملية  الالزمة الشـروط 

 غسيلالى 
  أو رياح شديدة أمطار وجود:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 العزيق: السابقة العملية
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

  صوبة قياسية    8/يوم . رجل 1:  العمليةإجراء فترة

 مياه:  و كميتهاالمستخدمة المادة
 
 

  الميكرونى بالكبريت ش الر
 

و تجرى   لتر   300 كجم من الكبريت فى      1,25 إذابة:  المستخدمة فى إجراء العملية    الطـريقة 
 هذه العمليه بعد تطاير الندى

 الرش موتور:  فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
 يوجد ال:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 يوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 اختيارية:  العمليةءإجرا  أهمية
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 العزيق: السابقة العملية
 العقد أسبوعين من بدء بعد&  بدء العقد عند&  اإلزهار بدء عند:  العمليةإجراء موعد
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
 فدان/يوم . ل رج4 المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق فتكون الفترة هى كانت إذا
  صوبة قياسية    2 /يوم.  رجل1 المزرعة صوب فتكون الفترة هى  كانت إذا أما

 :  و كميتهاالمستخدمة المادة
 كجم كبريت   1,25 المادة هى    كمية  تكون المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق         كانـت  إذا
 فدان / لتر ماء300/ميكرونى

/ ميكرونىكبريت كجم   1,25 هى    المادة كمية  فتكون كانت المزرعة صوب       إذا أمـا 
  صوبة قياسية8/ لتر ماء300

 
 
  األنفاقإزالة

 

 : المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
يترك النفق مفتوحا ليال عدة أيام فى منتصف فبراير ثم عند التأكد من اعتدال الجو 

 يزال النفق

 :     فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
 اعتدال الجو :لعملية إلجراء االالزمة لشروطا

 :   العمليةإجراء موانع
 إجبارية  : العمليةإجراء  أهمية
   :السابقة العملية

  فبرايرمنتصف  : العمليةإجراء موعد
 فدان  /يوم. رجل6 :  العمليةإجراء فترة
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 النباتات تربيط

 

 :  المستخدمة في إجراء العمليةالطريقة
 امل الثمار في حالة الصوب بدوبار النازل من حالنباتات تربيط

 2 في أول وآخر كل خط وبينهما على ارتفاع          خشبه 2أمـا في الحقل المفتوح نوضع       
 للتربيطمتر سلك يتدلى منه الدوبار 

 يدوى:  في إجراء العمليةالمستخدمة األداة
   مدادةأصناف زراعة:  إلجراء العمليةالالزمة الشروط
 :  العمليةإجراء موانع
 إجبارية: العملية إجراء  أهمية
  البذور تلقيط: السابقة العملية
  يوم 30 – 21:  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
 فدان  /يوم. رجل8 هي كانت المزرعة حقل مفتوح تكون الفترة إذا

ــأ         ــت إذا ام ــزرعة كان ــوب  الم ــتكون ص ــترة  ف ــية ف ــراء العمل ــى إج                     ه
  صوبة / رجل1

 )حقل مفتوح( وسلك وخشب دوبارة:  و كميتهاالمستخدمة المادة

 )صوب (دوبارة      
 
 

 المحصول  جمع 
 

 :  المستخدمة فى إجراء العمليةالطريقة
 نـوع المحصـول أخضـر فتكون الطريقة هى أن تجمع القرون الخضراء              كـان  إذا

ــج  ــتملة النضــ ــرالمكــ ــنق                    األخضــ ــن العــ ــزء مــ ــك بجــ  وذلــ
 و تجرى هذه العمليه بعد تطاير الندى) السنارة(
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 الجافة مع   القرون كـان نـوع المحصول جاف فتكون الطريقة هى أن تجمع             إذا أمـا 
 العرش وتذهب الى الجرن 

 يدوى : فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة

 : راء العملية إلجالالزمة الشروط
  نوع المحصول أخضر فالبد أن تكون القرون مكتملة النضج األخضر كان إذا

 جافة كان نوع المحصول جاف فالبد أن تكون القرون إذا  أما

 يوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية:  العمليةإجراء  أهمية
 وجد إن  السوبر فوسفاتبمحلول الرش: السابقة العملية
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةمالالز الوقت

 :  العمليةإجراء فترة
  فدان/يوم .  صبى60 المزرعة حقل مفتوح أو أنفاق فتكون الفترة هى كان إذا
  قياسية صوبة/  صبى 8 المزرعة صوب فتكون الفترة هى  كانت إذا أما

 
 

  المحصول الجافبذور  استخراج
 

 بعد و تجرى هذه العمليه       الدراس ماكينة باستخدام:  العملية  المسـتخدمة فى إجراء    الطـريقة 
  الندى تطاير

  الدراس ماكينة : فى إجراء العمليةالمستخدمة األداة
 نوع المحصول جاف وأن تكون القرون تامة        يكون أن:  إلجـراء العملية   الالزمـة  الشـروط 
 بالجرنالجفاف 
 يوجد ال:  العمليةإجراء موانع
 إجبارية: ية العملإجراء  أهمية
 المحصول جمع: السابقة العملية
 :  بين موعد إجراء العملية و العملية السابقةالالزم الوقت

 فدان   /ساعة 6:  العمليةإجراء فترة
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